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Η οδός 
Ανάπτυξης 
δεν χωρά... 
λακκούβες 

γκρίνιας
Και τώρα... τρέχουμε; Θα ήταν ευχής έργο, η ερώ

τηση να αντικατασταθεί με βεβαία κατάφαση και με 
θαυμαστικό στο τέλος: και τώρα τρέχουμε!

Φαινομενικά γίνεται. Διότι η Θεσσαλονίκη βρίσκεται 
στο κατώφλι σημαντικών εξελικτικών διαδικασιών, 
που συνθέτουν μια ιδανική ευκαιρία για... γκάζι, στην 
οδό Ανάπτυξης.

Προσέξτε πόσα πράγματα «τρέχουν» παράλληλα:

ΙΤο Ειδικό Χωρικό Σχέδιο για το νέο Εκθεσιακό Κέντρο 
της Θεσσαλονίκης που θα αλλάξει την ανατολική 
είσοδο του ιστορικού κέντρου.

2Το Ειδικό Χωρικό Σχέδιο για το Παραλιακό Μέτω
πο της Θεσσαλονίκης, που αφορά, όχι ένα απλό 
lifting, αλλά ένα... extreme makeover υπερδεκαετούς 

διάρκειας, που θα αναβαθμίσει τη Θεσσαλονίκη σε όλα 
τα επίπεδα, ποιότητας ζωής, πολιτισμού, οικονομίας, 
εξωστρέφειας, νέου branding κλπ.

3 Η επέκταση προς Λαχανόκηπους, γεννά προσδοκίες 
ταχύρυθμης άνθησης και στη δυτική πλευρά του 
κεντρικού Δήμου.

4Το Μετρά, έστω μετ’ εμποδίων, οδεύει προς την 
ολοκλήρωσή του.

SΑναπτυξιακοί «πυλώνες». Λιμάνι, Αεροδρόμιο, 
Helexpo, αναπτύσσονται ταχύρυθμα και ταυτόχρο
να, με ιδιωτικοοικονομικούς όρους λειτουργίας.

Λ! Το σιδηροδρομικό δίκτυο είναι σε φάση αναβάθ- 
"μισης.

7 Το τοπικό Επιχειρείν έχει «προσπεράσει» το... σίριαλ 
που λέγεται «Ζώνη Καινοτομίας» και εντάσσει την 
καινοτομία στην οικονομία της πόλης έμπρακτα με 

ιδιωτικές πρωτοβουλίες.

8Ενεργειακοί αγωγοί καθιστούν και τη Θεσσαλονίκη 
προνομιούχα γείτονα οικονομικότερων πόρων.

Σημαντική λεπτομέρεια: όλα αυτά, στη συντριπτική 
πλειονότητά τους, οφείλονται, όχι στη βούληση ή στην 
εμπνευσμένη ενεργοποίηση της Πολιτείας, που όταν 
ασχολείται με την πόλη μάλλον... άστοχα το πράττει 
(βλέπε ΟΑΣΘ), αλλά στην τοπική και διεθνή ιδιωτική 
πρωτοβουλία, καθώς και σε φωτεινά παραδείγματα 
συνένωσης δυνάμεων της ίδιας της πόλης, αντί του συ
νηθισμένου φαινομένου της γκρίνιας επί λεπτομερειών.

Η Οδός Ανάπτυξης όμως, δεν χωρά... λακκούβες 
γκρίνιας, αν θέλουμε να «τρέξει» η πόλη.

Είναι όλα τα σχέδια που δρομολογούνται προς υλο
ποίηση τέλεια; Πιθανότατα, όχι. Επιδέχονται συζήτηση 
και πιθανές βελτιώσεις; Ενδεχομένως ναι. Ως εκεί 
όμως. Διότι -για παράδειγμα- ποιος δεν θα ήθελε να 
μετεγκατασταθεί το εκθεσιακό κέντρο στα δυτικά εξ 
ολοκλήρου;Όλοι θα το θέλαμε. Είναι εφικτό οικονομικά 
στη φάση που βρισκόμαοτε;Όχι δυστυχώς.Έχουμε την 
πολυτέλεια μιας δεκαετούς ή εικοσαετούς στασιμότη
τας, μέχρι να διαμορφωθούν οι ιδανικές συνθήκες για 
την ιδανική επιλογή; Επιτρέψτε μου να συντάσσομαι 
με τους πολλούς, που θέλουν την ανάπτυξη τώρα. Όχι 
ξανά «κάποτε».

Ασφαλώς, αυτό που χρειάζεται να διασφαλιστεί, 
ιδιαίτερα στην περίπτωση εφαρμογής του ΕΧΣ του νέου 
Εκθεσιακού Κέντρου, είναι η πραγματοποίηση ενός δι
εθνούς Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού, που θα εγγυηθεί 
την υψηλή αισθητική του τελικού αποτελέσματος, ώστε 
να αποτελέσει ένα πραγματικά, υψηλών προδιαγραφών, 
νέοτοπόσημο.

Σε κάθε περίπτωση όμως, δεν γίνεται να ξαναδούμε το 
κακώς εννοούμενο «έργο» της Υποθαλάσσιας Αρτηρίας, 
ή της διαμάχης για τα αρχαία του σταθμού Βενιζέλου, 
δεν γίνεται να σκοντάψει ξανά η Θεσσαλονίκη, σε προ
σφυγές στο ΣτΕ, σε τελεσίγραφα και σε ακτιβισμό... για 
τον ακτιβισμό και μάλιστα επί θεμάτων πολύ υποδεέστε
ρων της ωφέλειας που προσδοκά να αποκομίσει η τοπική 
κοινωνία. Δεν αντέχεται, ξανά-μανά, η προσδοκία των 
πολλών να καθίσταται «όμηρος» της εμμονής των λίγων.

Μένει να δούμε αν παρ’ όλα αυτά θα συμβεί.
ΓΓ αυτό, λοιπόν, το ερωτηματικό παραμένει: και 

τώρα τρέχουμε;
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